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1. Hvad kan og må jeg som sygeplejerske/SSA ændre på en ordination der 
kommer fra FMK?
 
- Givningstidspunkter på et præparat
Det er ikke egen læges ansvar, såfremt det er korrekt ordineret i FMK – fx ”tre gange dagligt” eller 
”gange 1 ugentligt”. Givningstidspunkt er kommunens sygeplejersker/SSA selv ansvarlige for at 
angive og de kan aftales og tilpasses borgers døgnrytme

-  Handelsnavn på præparat f.eks. skift mellem pinex og pinemol(skifter automatisk ved valg af 
aktuel udlevering fra Apotek)

- Start og slutdato på en kortvarig kur med f.eks. antibiotika
Har lægen ordineret en kur på 10 dage med en given start- og slutdato men kuren er først påbegyndt
dagen efter da medicinen først skulle komme hjem fra apoteket. Sygeplejerske/SSA skal vha. 
'Rediger FMK'- knappen rette til den korrekte start- og slutdato, så det står rigtigt på medicinlisten 
i Nexus. Det er ikke nødvendigt, at kontakte lægen og for at få rettet datoen. Denne procedure må 
kun anvendes ved tidsafgrænsede kure og må ikke bruges på faste ordinationer. 

2. Genbestilling
- Genbestillingpil forsvinder ikke selvom medicinen er modtaget og udlevering er valgt i Neuxus.
Dette er en kendt systemfejl som sker lejlighedsvis. I Nexus er det muligt, at genbestille medicinen 
på trods af der ligger en 'gammel' genbestillingspil. Nexus vil komme med en advarsel:

Tryk alligevel på Gem og afsend og en ny bestilling er oprettet. Når den nye bestilling er  
effektueret og udleveringen valgt i Nexus vil pilen(forhåbentlig) forsvinde.  

3. Ændret styrke på udlevering – herunder hvis det sker midt i en 
doseringsperiode
af- og nedtrapning – se kvikguide 5.12 FMK Ændret styrke på udlevering

4. Receptfornyelse ved ordinationer lavet af hospital eller speciallæge – hvem 
skal forny recepter?
Som udgangspunkt er det den ordinerende læge der skal forny recepter. Så  hvis borger følges i et 
ambulant forløb eller hos en praktiserende speciallæge og der er lægemiddelordinationer der styres 
derfra, er det lægen på ambulatoriet/speciallægen der skal forny recepten. Fra d. 1. februar 2017 er 
det muligt at sende Korrespondancemeddelelser til ambulatoriet. 
Oplever man fejl f.eks. manglende seponeringsdato på en ordination lavet af en vagtlæge skal man 
kontakte 1813 for at få fejlen rettet. 



5. Udskrevet uden ajourføring
Når en borger indlægges på hospital skifter FMK medicinkortet status til 'Indlagt'

Ved at holde musen over det lille 'i' ses oplysninger om den afdeling borger er indlagt på. Det sker 
at hospitalet udskriver borger men ikke få 'udskrevet' FMK medicinkortet. Så vil FMK stå som 
'Udskrevet uden ajourføring'

Det betyder, at de ikke har afstemt medicinkortet ved bogers udskrivelse. Det forhindrer ikke 
hverken praktiserende læge eller os i kommunen at arbjede med FMK. Men vi kan ikke være sikre 
på at FMK er retvisende og derfor skal hospitalet kontaktes så de kan ajourføre FMK. Det kan være 
vanskeligt at få fat i den rette person men der findes en kontaktliste, både med lokationsnumre og 
telefonnumre på disse to links:
Listen med hospitalernes lokations numre ligger her: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/hovedstaden/patientforloeb/visitation-hovedside/lokationsnumre-edi-henvisning/
 
Listerne med telefonnumre ligger her: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/hovedstaden/kontaktinformation/afdelingsnumre-hospitaler/
 
Er det helt umuligt, at få afdelingen til at ajourføre FMK kan man kontakte hospitalets 
samordiningskonsulent. På Nordsjællands hospital Hillerød er det Sarah Kruckow. 
 
6. Ulogiske gule markeringer
Det kan forekomme, at en ordination står med gul baggrund men er uændret.

 Det kan skyldes at der er en ny udlevering fra apoteket. En ny udlevering udløser ikke en FMK 
advi og der kommer ikke rød bjælke. Men der skal alligevel foretages en FMK opdatering for at 
vælge og registrere den nye udlevering. 



 
Der kan også være ulogiske gule markeringer hvor der ikke umiddelbart er en logisk forkalring på 
hvorfor den bliver gul. Det er blevet markant bedre i Nexus ift. Avaleo Caseflow. Der er ikke andet 
at gøre end at godkende ordinationen da man ikke kan synkronisere før alle ordinationer har hvid 
baggrund.

Her er link til lægernes FAQ, det er faktisk ganske interessant læsning. 
Link til PLO FAQ
http://www.laeger.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=11201495.PDF

 


